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 چکیده     

و  میمان آنامروزه، آموزش و پرورش رایج، بیشتتتر ستتوی رود را در تغی تاییرات کای یا انگاشتتتگی دانز و اکمایز کای 

کند و بذ هاین ترتیب بذ امور مربوط بذ تحوالت درونی دانز آموزان مانند ها ستتترمایذ گیاری میهاچنین در تغی بغگود مغارت

شدن ارزش سالدرونی  ضوع، در  سی. با توتذ بذ این مو شان نداده ا سواد های ارالقی توتذ چندانی ن های اریر مفغومی با نام 

و متناظر با آن رویکردی در تربیی ارالق شتتکل گرکتذ کذ در تالش استتی با توریال ارالق در قا ب ارالقی مورکی شتتده استتی 

مفغوم ستتواد، آن را بذ مدرستتذ برگرداند. در این مقا ذ مروری کذ  ارتتل مراتوذ و بررستتی کتب و مقاالت مرتگو با مفغوم ستتواد 

سواد ارالقی  ضان مروری بر تواریال  صد دارد  سی. محقق ق شرح مؤ فذارالقی ا ها و اهایی آن در آموزش پردارتذ و در بذ 

های ارالقی در آموزش و پرورش تالش استتتی کذ با ارااذ این مفاهیق اقداماتی کرهنگی در تغی بغگود و اکمایز ستتتفه مؤ فذ

 رورت گیرد.

 سوادارالقی، سواد، ارالق، ابواد سواد ارالقی کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه 

ای سا ق، نقز مغق و اثرگیاری در رشد و با ندگی انسان موتودی اتتااعی اسی و بذ اتتااع تاایل دارد و  ضور در تاموذ

سی سا صر ایجاد تاموذاو دارد، ا سانیی اکراد هنگامی بوتود ترین عن سی. زیرا ان ضای تاموذ ا سو اع سا ق رعایی ارالق تو ای 

ستق، نظریذ پردازان ارالق های ارالقی در وتود آنآید کذ ارزشمی شد. در اوایل قرن بی شده با سیلذ1ها متگلور  شد را و ای برای ر
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ستند در واقع، ارالق، مجاوعذاتتااعی می ساندان سی کذ روابو اتتااعی ان رر مرتگو با یکدیگر ا  ها را در تاموذ تنظیقای از عنا

ضای تاموذ را می سی کذ اع ستذ،بذ هق پیوند میکند. درتاام ابواد زندگی ارالق ا (. ارالق با ارااذ قوانین مربوط بذ 1389دهد )آرا

(. 2،2010ها نذ هاکاری اتتااعی و نذ موکقیی کردی، وتود دارد )المورکند کذ بدون آنا ترام متقابل ما را تگدیل بذ انستتتان می

ست1995)4و تونم 3ارالق و ارالقی بودن از دیدگاه کوناک ستی و در صاف و را صایق( بذ ان سی، یونی ت شده ا گیری ی توریال 

کل ها شتتها و قوانینی کذ استتار رکتار مستتؤالنذ را بین اکراد و گروهکذ چذ چیم بد استتی و چذ چیم رو   و بذ کوا ییدرباره این

شتونمی سب اطاینان از رکتار2003)6و اٌرم 5دهد. بذ نظر ا شامل انجام عالی باهدف ک ارالقی  ( ارالقی بودن وارالقی عال کردن 

سامی، سی )نقل از اق سی ارالقی و ریررواهی را در ذهن رود 1393ا سانی باید قدا شاند و محقق و بذ طور کلی هر ان (. هر دان

توانند او را بذ این مال ظات ارالقی وادارکنند. این امر مغق وبنیادی نیاز بذ پرورش داده باشتتد و گرنذ، قوانین ومقررات هرگم نای

 (. با توتذ بذ این1386دهد )کرهود،ودکی و از دامان رانواده تا مدرستتتذ و دانشتتتگاه و اتتااع را نشتتتان میآموزش از دوران ک

بر آن استتی تا با توریال ارالق در قا ب ستتواد، راه را برای گنجاندن مجدد آن در چارچو  7ضتترورت، رویکرد ستتواد ارالقی

(. ستتواد ارالقی عگارت استتی از  2007درون کالر راه دهد )هرمان،های ارالق را بذ ای کراهق ستتازد و بح های مدرستتذکوا یی

تأکید بر دانز ارالقی داشتتتن در نغادهای اتتااعی و مراکم آموزشتتی استتی. پیوند عایق ستتوادارالقی با درک ودانز ارالقی، 

سا  ک سواد   سواد کناوری،  سی و یکق، از تالذ  سان قرن بی سوادهای مورد نیاز ان سواد ارالق را در کنار  سواد علای و  ردن، 

سی )طوالبی، رول و ارزش1396رواندن، با اهایی ناوده ا سواد ارالقی بازتوریفی از قوانین، ا سی کذ از طریق (  های ارالقی ا

 اسی، دانسی. ارالق« خ ل ق »توان ترکیگی از دو واژه ارالق و سواد کذ ناظر بر شود. سواد ارالقی را میآن ارتگاطات تقویی می

ستتواد ارالقی را توانایی واکنز و رواندن  8(. هرمان1396مخلق از ماده رتتورت ظاهری انستتان استتی )بذ نقل از طوالبی،تاع 

سی دنیای ارالقی می سا سی کذ عال ارالقی را . (2007داند)هرمان،اتمای ا سواد در کنار ارالق بذ این مونا بنا براین وتود واژه 

توان آن را مانند دیگر سوادها کسب کرد. بنابراین استفاده از واژه سواد در این ترکیب یی کذ میکند، تواناوابستذ بذ نوعی توانایی می

(. ستتواد ارالقی اعاال و تصتتایاات مارا 2007های مورد نیاز رکتار ارالقی باشتتد توآنا،ها و مغارتتواند موتب رشتتد تواناییمی

 کند. او ین گام تغیرا در دنیایی کذ هایشذ ارالق مدار نیسی توریال میبراسار توریفی کذ از رود و آنچذ ما را انسان ارالق گ

ستند کذ می صی ه شخ ستاندارها و مویارهای عینی م سواد ارالقی، یادگیری ا سب  ستفاده از آن موقوییک  های ارالقیتوان با ا

ترین منابع در ی، منابع انستتانی از مغقهای اریر نشتتان داده استت(. پژوهز9،2011مختلال را مورد ارزیابی قرار داد )میشتتل کلیفورد
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سازمانسازمان شاار میها و نغادها از تالذ  شی بذ  رل و کاوه،های آموز سیاار ا ضی،  ردد 1389آید )کیا ( از این رو این مقا ذ در

 باشد.ها و اهایی آن طگق تحقیقات گیشتذ میبررسی سواد ارالقی، مفاهیق، مؤ فذ

 مبانی نظری

مرور تواریال مختلفی کذ در منابع گوناگون برای ارتتفال ات ستتواد، ارالق و ستتواد ارالقی آمده، پردارتذ در این بخز بذ 

 ها وابواد سوادارالقی شرح داده شده اسی.شده و هاچنین مؤ فذ

 مفهوم سواد

سا » با مفغوم« سواد»مفغوم  شان می «اکت سا  ن سی. این اکت سوادها ومغارتدهد کذ تواناییمرتگو ا ری امو ،های مربوط بذ 

بذ عنوان مثال راه رکتن کودکان یک رویداد  .نیستتتندکذ بذ رتتورت زیستتتی و رود بذ رود در کرایند رشتتد انستتان ایجاد شتتوند

رورت در یک د صیالت و در هر  سی کذ بدون توتذ بذ تح شدی ا سواد .دهدوره زمانی راص رخ میکیمیو وژیکی و ر در مقابل 

ریمی و آموزش نیازمند ها بذ تالش، برنامذکند وعالوه بر آنها برابری نایبا آن، های رشتتدی راصرواندن، در عین نیاز بذ  وزه

سی سی .ا شد کیمیکی و طگیوی متاایم ا سواد نذ تنغا از ر سی کذ  راتر ااعی نیم کبلکذ از بروندادهای زندگی اتت ،هرمان موتقد ا

توان امری متفاوت از رشتتد تستتاانی درک کرد کذ هاممان در بستتتر زندگی استتی. بذ عنوان ناونذ رتتحگی کردن کودکان را می

دهد. در  ا ی کذ ستتواد با یادگیری ضتتانی و رتترکا  قرار گرکتن در بستتتر اتتااعی تحقق اتتااعی و در  ا تی ضتتانی رخ می

سیدنای سامانن بذ آن باید کرایندی برنامذیابد. بنابراین برای ر شود و رود آگاه  سواد آموزی را یک کرآیند. دهی کردریمی   هرمان 

ای دارد کذ های ارتگاطی توانایی اثگات شتتدهستتواد، در مغارت» 10(. بذ گفتذ هیل ریچ 2007داند )هرمان،کرهنگی و قصتتدمندانذ می

روسازد با توان با قوهاکراد را مقدور می سب، رکتار کنند ای، بذ  شان، برای  رکی در اتتااع بذ طرزی منا سن ستقل مفابق با  رت م

رحگی کردن و تفکر » کند کذ های کاپ بل بیان میبادن با ا غام گرکتن از ایده«.   شنیدن،  شتن،  شامل ادغام، رواندن، نو سواد 

ستتازد تا استتتفاده از زبان ده یا گوینده را قادر میانتقادی استتی. بذ عگارتی، ستتواد، دارای دانز کرهنگی استتی کذ نویستتنده، روانن

های مختلال را شناسایی کرده و بذ کار گیرد. او براین باور اسی کذ: برای یک تاموذ از  حاظ کناوری پیشرکتذ، مناسب در موقویی

سی کذ بذ اکراد اتازه می سزسواد کوا یتی ا شدهد از زبان برای ارتقا اککار و ایجاد پر ستفاده های برای م ارکی مؤثر در تاموذ ا

سانده کذ نای سیاری را براین باور ر سارتار اتتااعی و کرهنگی تاموذ، ب سو  شده تو ضرورت تویین  صکنند.  شخ ی را توان مرز م

سوادی و بی سوادی بین مفاهیق با صی وتود ندارد کذ اکراد با عگور از آن، بتوانند از وادی بی  شخ شد؛ زیرا هیچ مرز م سوادی قاال 

 (.1393بذ پناهگاه امن سواد قدم بگیارند )اشرکی ریمی و هاکاران، 

 مفهوم اخالق

سانی، ملکاتی کذ مربوط بذ قوای سی درباره ملکات ان سی، بذ این کرض را علق ارالق کنی ا سان ا سانی و  یوانی ان نگاتی، ان

ضیلیمفرح می رکند کذ ک سازد کدامین  شخص  ضیلی و هایز را از رذیلی هایز تدا کند و م سان رو  وک سانی ان فات نف
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ها رود را شتتتود، بذ طوری کذ انستتتان پن از شتتتناری آنموتب نیل او بذ کاال ، و کدامیک بد و رذیلی وموتب نقص او می

های درونی اسی انجام دهد تا در تاموذ ها دور شود در نتیجذ کارهای نیکی کذ مقتضای کضیلیآراستذ با کضایل کند و از رذیلی

سانی ساند. ارالق بذ عنوان مجاوعذ ان سوادت علای و عالی بر سین عاوم قرار گیرد و رود را بذ کاال  ستایز وتح ای از مورد 

های رو ی و باطنی انستتان ها توریال شتتده استتی کذ در قا ب اعاال و رکتارهای ناشتتی ازرلقیات درونی انستتان ناایان ویژگی

ری از رکتارها، بذ این می شود کذ ارالق راشوند و بدین ترتیب بیان میمی سیلذ آثار آن توریال کرد. دوام یاکتن نوع را توان بذ و

سی کذ بذ رلق و ارالق می شذ درونی و باطنی یاکتذ ا سی کذ این رکتار در اعااق تان و روح کرد یک ری ور گویند )قلی پد یل ا

 (.1390و هاکاران، 

 مفهوم سواد اخالقی

( 2006توضتتیه داده شتتد. توانا) 11ای و علای استتی کذ او ین بار توستتو تواناات رستتانذستتواد ارالقی مفغومی تدید در ادبی

 کند:تواریال زیر را برای سواد ارالقی بیان می

 ناشی از هاان مشکالت ومساال. توانایی شناسایی مساال و مشکالت ارالقی و ارزیابی مساال پیچیده

 توانایی ارزیابی مساال ارالقی از منظرهای مختلال.

 ها.های مخا ال و پاسخگویی مناسب بذ آنتوانایی ارزیابی دیدگاه

شکالت ارالقی را  ضوعات مربوط بذ م ضات و مو ضیه توار شخیص، ارزیابی و تو سذ نکتذ، توآنا ارزش توانایی ت در این 

ضتتای ارالقی تغان یا ی کپییرد. از دیدگاه او، ستتواد ارالقی بذ مونای توانایی و ظرکیی رواندن عنارتتر ارتتلی توریال کنندهمی

سی )پاتریک ام.تنلینک، ضای اتتااعی ا سواد1397ک سواد ارالقی مانند هر  شان  (.  سابی بودن آن ن سی اکت سب ا دیگری قابل ک

های رشتتتد یاکتذ در محیو اتتااعی نیستتتتند، بلکذ های طگیوی موتود در اکراد یا مغارتدهد کذ محتوای آن از نوع مغارتمی

 (.1394ند کذ باید با تالش و روش رحیه آمورتذ شوند )سجادیذ،های راری هستمغارت

 های سواد اخالقیمؤلفه

شارد کذ  سواد ارالقی بر سی برای  سا سذ مؤ فذ ا سی توآنا برای او ین بار مفرح کرد. او  سواد ارالقی را نان ابواد مونایی 

سیی ارالقی سا ستدالل ورزی ارالقی12عگارتند از:   کنند کذ این ابواد (. برری محققان تأکید می2007نا،)توآ 14، تخیل ارالقی13، ا

ویی توانند باع  تقی این ابواد بر یکدیگر اثر متقابل دارند و مینگاید در مقام اموری بذ رتتتورت مجما درنظر گرکتذ شتتتوند. هاذ

حقق ستواد ارالقی، نظام ها برای تدهند. نظر بذ ضتروری بودن وتود آنشتوند و در نغایی رکتار ارالقی را شتکل مییکدیگر می
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(. 1395ها توتذ داشتذ باشد )رتایی پور، آموزشی بذ عنوان یکی از متو یان ایجاد و گسترش سواد ارالقی باید بذ تاامی این مؤ فذ

 براین اسار در ادامذ عنارر سذ گانذ سواد ارالقی شرح داده شده اسی:

 (2007عناصر سواد اخالقی در طرح توانا) -1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 حساسیت اخالقی

ها وعالیق ارالقی در امور استتی )ویور و این بود از ستتواد ارالقی بذ مونای داشتتتن کغق ودرک ارالقی و دارا بودن دغدغذ

(. براین اسار اکراد باید قادر بذ تشخیص درسی را از نادرسی باشند، در درون رود بذ این تشخیص اهایی دهند 15،2006مورر 

شند یا با دیگران در سوی و گاندوگاار ودرباره آن بیاندی ضروری16،2003میان بگیارند )ار صایق (.  ترین تمء برای گرکتن یک ت
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واد اخالقیس  

 تخیل اخالقی استدالل ورزی اخالقی حساسیت اخالقی

 اکتشاف اخالقی

 پتانسیل

توان بازتعریف 

هاارزش  

 فهم چارچوب نظری

ها در موقعیت ارزیابی واقعیت

 اخالقی

ها در موقعیت ارزیابی ارزش

 اخالقی



صایق رود را از  حاظ  سا  ت سا شند، ا شتذ با سی ندا سی و نادر سی، زیرا اگر اکراد دغدغذ ارالقی در سیی ارالقی ا سا ارالقی،  

،  ساسیی ارالقی را مستلمم 17کنند. واکری نایهای ارالقی ساماندهسنجد وسپن درگام بودی آن را براسار مویارارالقی نای

های تخیلی از تفستتیر موقویی، شتتناستتایی عوامل و موانی ضتتانی ارالقی مرتگو با آن، هاد ی و ایفای نقز، ستتاری داستتتان

 (.2002های ا ساسی شخص اسی )واکر،ها و واکنزهای مختلال در مورد موقویی وآگاهی از ادراکدیدگاه

 سذ عامل مغق دارد:  ساسیی ارالقی رود

 توانایی تشخیص ارالقی یا غیرارالقی یک موقویی. اکتشاف اخالقی:

 آگاهی نسگی بذ پتانسیل ارالقی موقویی ارالقی. پتانسیل اخالقی:

 های ارالقی ارااذ شده در زمینذ ارالقی.توانایی بازتوریال ارزش ها:تعیین ارزش

اک بذ ها در کهر یک از این قابلییای هستند، تارین کرد. امور بسیار پیچیدهها کذ بایسی برای یادگیری هاذ این مغارتمی

 .ارالقی درسی در شرایو پیز رو مؤثر اسی کرد برای اری تصایق

 استدالل ورزی اخالقی

در اری یک تصتتایق ارالقی، استتتدالل ورزی ارالقی نیم امری مغق و ضتتروری استتی. بذ  دی استتتدالل ورزی ارالقی در 

، بذ موازات قدرت استدالل ورزی ارالقی و قضاوت ارالقی 18ندی از زندگی ارالقی اهایی دارد کذ اندیشاندانی مانند پیاژهمبغره

شیده صویر ک شد ارالقی را بذ ت سان توریال کل ر ستدالل ارالقی را کرایند داوری آگاهانذ درباره روبی یا بدی اعاال ان اند. پیاژه ا

 های مختلال، میمان رشد ارالقی اکراد را بسنجد.کند با انجام آزمایزمی(. و سوی 1932کند )پیاژه،می

 طگق گفتذ توآنا استدالل ورزی ارالقی رود دارای سذ تمء اسی:

  های نظری ارالقی مختلال.درک چارچو 

 های دریل در موقویی ارالقی.توانایی ارزیابی و شناسایی اعتگار واقویی 

 (. 2007های در ارتگاط با موقویی ارالقی )توآنا،توانایی شناری وارزیابی ارزش 

شامل چارچو توان گفی مغارتبذ طور کلی می ستدالل ورزی ارالقی  های ارالقی، ارزیابی  قایق و های متارکم برا

 ها اسی.ارزش

 تخیل اخالقی
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سی. بنا بذ  سواد ارالقی، تخیل ارالقی ا سازنده  سونآررین تمء  رحنذ بذ در » تخیل ارالقی  19توریال مارک تان توان از 

«  های ناشتتتی از آن موقویی های مختلال پیز روی عال در موقویتی راص وتصتتتور تغدیدها وکررتتتیکردن ریا یِ امکان

خیلی را نذ تکند متارکم اسی. کرایندهای عقالنی کذ تخیل را ایجاد می -(. تخیل ارالقی بذ کرایند تلفیقی ا ساسی1993)تانسون،

های غیرمنفقی نیم دارند. در واقع، این کرایندها ترکیگی از عقل و ا ستتار ها تنگذتوان منفقی وعقالنی دانستتی، بلکذ آنتنغا نای

تواند بذ تخیل ارالقی بذ دو روش می 20های راص و ارتتول پییرکتذ شتتده  رکی کنند.بذ اعتقاد کوکلگر هستتتند تا از موقویی

های پیز از اقدام متارکم استتتی و در  ا ی دوم، بذ ایفای رالقی کاک کند. در  ا ی اول: تخیل، برگمینذگرکتن یک تصتتتایق ا

تای آن بذ  ند )کوکلگر ،ها تارکم مینقز دیگران و قرار دادن رود  غارت2007ک یل ارالقی، م نا تخ گاه توآ ید بذ د نا  های (. ب

ی دیگران، تالش در قرار دادن رود بذ تای دیگران، عگور از مرزهای ا ستتاستتی مختلفی دارد از تالذ هاد ی با عواطال و نیازها

های رالقانذ، توانایی ایجاد دیدگاه زیگایی شتتتنارتی بذ مستتت لذ محور در اندیشتتتذ ورزی موفوف بذ آن و در نظرگرکتن گمینذ

شیوهپیچیدگی سانیی دیگران، توانایی ایجاد اعتااد و عال بذ  شرایو، ا ترام عایق بذ ان ستودنی و مفید، تاایل بذ تحال و های  ای 

های ارالقی از تالذ مستت و یی پییری نستتگی بذ اعاال ها متفاوت استتی، داشتتتن ویژگیهاراهی با دیگران  تی زمانی کذ با آن

سگی بذ عالاق غیرکالمی برای درک دیگران و موقویی سیی ن سا صی،   شتن بذ پرورش عادتشخ م های رو ، نیها، گرایز دا

 (.2007راه استقرار عدا ی اسی )توآنا،تالش در 

 اهمیت سواد اخالقی

های گوناگون تسغیل شده اسی. از دیرباز تاکنون مراکم پیشرکی علای کراگیران هاواره از طریق گسترش سواد آنان در زمینذ

قای رشد علای کراگیران تأکید ها آموزش انواع سواد را بذ عنوان راهکاری برای ارتآموزشی، بذ ویژه مراکم آموزش عا ی و دانشگاه

سیدن موکقیی در رقابیکرده سی یابی بذ علوم روز و تالش برای ر های علای نیم نیازمند برقراری روابو و توامالت اند. اهایی د

رفری،  سالتقذ،  سی ) سایذ ارالق ا سان نتیجذ بغره1394در  سازنده بین کراگیران و مدر مندی کراگیران از (. توامالت مثگی و 

ای برقرار ناوده و در این راستا نسگی سواد ارالقی اسی. کراگیرانی کذ دارای سواد ارالقی هستند با رهگران رود توامل محترمانذ

توانند دانز و اطالعات بیشتتری از ستوی رهگران رود کستب بذ آن دستتذ از کراگیرانی کذ قادر بذ برقراری این روابو نیستتند می

دهد، از رود باوری و نوعی تواناند با داشتتتن توانایی علای و ارتگاطی کذ در ستتایذ ستتواد ارالقی رخ می کنند. بنابراین کراگیران

(. در کنگره بین ا اللی ارالق در آموزش، ارالق بذ عنوان شکلی از ا گوی رکتار و 1384شوند )عگدا غی، مند میسازی روانی بغره

ای برروردار ذ در آن ا ترام و رعایی  قوق طرف مقابل از اهایی ویژهروابو درون کردی و برون کردی توریال شتتتده استتتی ک

رفری،  سالتقذ، سی ) سازمان1394ا سگی بذ  سازمان ن شارص عاده برتری یک  سازمانی  شتن نیروی (. در دنیای  های دیگر، دا

سازمان سی،  سانی با ارالق و کارآمد ا شگاهان شی بذ ویژه دان شی و تربیتی نقز مغق و  ترینها بذ عنوان عا یهای آموز نغاد آموز

 (.2010کنند )ابیلی، ناستمیا، های ارالقی ایفا میاساسی در آموزش ارزش
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 گیری  نتیجه

ای استتی. توانایی برقراری ها در نظام آموزش هر تاموذترین محوریآموزش ارالق، مویارها و ضتتوابو ارالقی یکی از مغق

شتود اهداف آموزشتی با کیفیی و ستغو ی بیشتتری تحقق یابند. برقرای ارتگاط و   میارتگاط رتحیه بین مدرر و کراگیران باع

شده شنارتذ  رول و کنون  شنایی با انتوامل دارای ا سی کذ آ ضروری میها برای هر آموزش دهندهای ا شد. برای  رکی بذ ای  با

سی گیاری تدی د سیا شتن زندگی بغتر بذ برنامذ ریمی و  سوذ پایدار و دا ستلمم سای تو ستیق. این امر م ر این زمینذ نیازمند ه

های ارالقی متناستتب با های الزم در هاذ ستتفوح آموزشتتی )از پایذ تا پیشتترکتذ( و تدوین ستترکصتتلنغادینذ کردن آموزش مغارت

سواد ارالنیازهای مخاطگان گروه سی  ضر با اتخاذ رویکردی مروری بذ برر سی. از این رو پژوهز  ا قی های مختلال اتتااعی ا

رول و  سی تواریال مختلال، ا ضان برر سان، کراگیران  سی تا در نتیجذ آن مدر تواریال و ابواد و اهایی آن در آموزش  پردارتذ ا

ها را در رود تقویی کنند و با ایجاد یک  ریق امن انستتانی نظام ابواد ستتواد ارالقی، متناستتب با شتترایو رود را اتخاذ کرده و آن

 اهداکز یاری رسانند.آموزشی را در تغی نیل بذ 
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